
Vacature: medewerker HR (28 uur per week) 

 

Ben jij HR in hart en nieren? Werk jij graag zelfstandig en zet jij je graag in voor het beste 

resultaat? En wil jij een bijdrage leveren aan onze missie ‘iedereen een thuis’?  

 

Dan hebben we een mooie uitdaging voor jou! 

Als medewerker HR ben je verantwoordelijk voor het operationele proces van de in-door- en 

uitstroom van personeel. Denk aan het opstellen van nieuwe arbeidscontracten, het 

verwerken van HR mutaties , het voorbereiden van de maandelijkse salarisverwerking en 

het maken van rapportages en KPI’s. Je beheert ons nieuwe HR-systeem, beantwoordt 

vragen en verstrekt informatie aan collega’s. Je organiseert de onboarding van 

medewerkers, de interne opleidingen en de administratie rondom werving & selectie. Je 

ondersteunt de HR adviseurs bij verschillende projecten, zoals arbeidsmarktcommunicatie, 

leren & ontwikkelen en vitaliteit. Ook doe je verbetervoorstellen voor de HR-processen en 

pas je de CAO en wet- en regelgeving toe. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor 

detacherings- en uitzendbureaus.  

 

Sinds een jaar werken we met AFAS als HR systeem. Het functioneel applicatiebeheer is 

een belangrijk onderdeel van jouw rol. Daarbij speel je een actieve rol in de verdere (digitale) 

doorontwikkeling van AFAS bij Woonwaard.  

 

Het team 

Je werkt binnen het team bedrijfsvoering, dat wordt gevormd door zo’n 20 professionals die 

werken op verschillende resultaatgebieden, zoals ICT, inkoop, financiën, control en HR. In 

het HR team werk je samen met twee adviseurs. Ook werk je samen met een collega van de 

financiele administratie die de salarisadministratie doet.  

 

Wat breng je mee? 

Je bent proactief en ziet waar jouw aandacht nodig is en stelt hierin goede prioriteiten. 

Binnen deze rol krijg je veel vrijheid en vertrouwen om je werk te organiseren en je te 

ontwikkelen en verwachten we professionaliteit en verantwoordelijkheid. Je vindt makkelijk je 

weg in de organisatie en bent toegankelijk voor collega’s. Nauwkeurigheid en jij zijn één, 

waardoor de HR processen en administratie staan als een huis en we op jou kunnen 

bouwen.  

 

Daarnaast heb of ben je 

 HBO werk- en denkniveau;  

 Aangevuld met een opleiding HRM, Office management of vergelijkbaar 

 2-3 jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie; 

 Relevante kennis van en ervaring met wet- en regelgeving; 

 Goede kennis van Outlook, Excel, Word en ervaring met AFAS is een pre; 

 Integer en een echte HR ambassadeur;   

 Een topper in digitale vaardigheden; 

 Analytisch vermogen en cijfermatig inzicht (ken-/stuurgetallen, berekeningen);  

 Procesmatig en verbeterings- en oplossingsgericht;   

 Communicatief sterk in woord en geschrift;  



 Creatieve ideeën over de informatievoorziening aan collega’s en hen te betrekken bij 

HR zaken; 

 Accuraat en in staat om in alle tijden het hoofd koel en overzicht te houden; 

 Samenwerkingsgericht, maar ook uitstekend in staat om zelfstandig te werken.  

 

Wij bieden je 

Een duurzame en uitdagende werkomgeving waarin jij samen met betrokken en 

gemotiveerde collega’s aan de slag gaat voor onze huurder. Je krijgt volop ruimte om jezelf 

persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen. We hebben een open en gedreven cultuur, 

waarbij jij als ‘Woonwaard’ collega vol energie en vakmanschap kan bijdragen aan de 

maatschappelijke resultaten waar we voor staan. Je krijgt een salaris van minimaal € 2.806,- 

en maximaal €  3.436 (schaal G CAO Woondiensten), een smartphone, een Surface, een 

goede pensioenregeling en een fijne balans tussen werk en privé. Hierbij kun je denken aan 

thuiswerken, de mogelijkheid voor het inkopen van extra vakantieuren en werktijden tussen 

07:00 uur en 19:00 uur. 

 

Wij zijn 

Woonwaard is een woningcorporatie waar mensen werken die zich verbonden voelen met 

de maatschappij. In alles wat Woonwaard doet (van huizen bouwen, onderhouden van 

14.500 woningen en verhuren) is ons belangrijkste doel om mensen een thuis te bieden. 

Woonwaard durft en maakt mooie plannen voor de toekomst. Daarnaast zijn we ook gewoon 

doeners. Dat helpt ons verder om onze doelen te verwezenlijken. De komende tijd richten 

we ons op een passende woningportefeuille, gezonde woningen en prettige buurten. En ook 

de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers is een belangrijk 

onderwerp.   

 

Solliciteer nu 

Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaand profiel, stuur dan je motivatie en CV voor 25 

oktober a.s. per mail aan sollicitaties@woonwaard.nl – ter attentie van Joost Henselmans, 

manager Bedrijfsvoering. Houd er rekening mee dat de eerste gesprekken op 

dinsdagochtend 29 oktober plaatsvinden.  

 

Contact 

Wil je meer weten over werken als HR medewerker bij Woonwaard? Bel dan Hanneke van 

Vught, HR adviseur, via 06 11 77 93 23.  

 

mailto:sollicitaties@woonwaard.nl

